ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΕ 517/2014
Αξιότιμοι πελάτες,
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την έναρξη ισχύος του νέου
κανονισμού της ΕΕ αριθ. 517/2014 και σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 6, παράγραφος 3 του
ίδιου κανονισμού, οι εταιρείες που προμηθεύουν φθοριούχα ρευστά του θερμοκηπίου θα πρέπει να
επαληθεύουν ότι οι αγοραστές των ρευστών του ανωτέρου κανονισμού, έχουν εξουσιοδότηση για το
χειρισμό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται
παρακάτω.
Το έγγραφο αυτό θα παραμείνει για πέντε (5) χρόνια στη διάθεση των αρχών όπως προβλέπεται από
τον κανονισμό.
Όνομα εταιρείας :
Νόμιμος
εκπρόσωπος :
Διεύθυνση :
ΑΦΜ :
Πιστοποιημένη δραστηριότητα που διενεργείται (παρακαλώ σημειώστε τις σχετικές δραστηριότητες
επάρκειας):

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
(Αριθ. άδειας τεχνικού /
τεχνικής εταιρείας)

ΚΑΤΟΧΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Έμπορος εξαρτημάτων για ψύξη και
κλιματισμό

Ο κανονισμός δεν απαιτεί κάποια πιστοποίηση

Κατασκευαστής εξοπλισμού ψύξης ή
κλιματισμού

Ο κανονισμός δεν απαιτεί κάποια πιστοποίηση

Εταιρεία εγκατάστασης, επισκευής,
συντήρησης, επιδιόρθωσης
εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου
Άλλο: ................................................
..........................................................
..........................................................
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Σημείωση:
Η φόρμα αυτή πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@tairis.gr ή
στο φαξ 210-4933222. Παρακαλούμε αναφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή των πιστοποιητικών, αδειών,
αποδείξεων και εταιρικών επωνυμιών στην "ΤΑΪΡΗΣ ΑΕΒΕ".
Πληροφορίες Προστασίας προσωπικών δεδομένων
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η "ΤΑΪΡΗΣ ΑΕΒΕ"
συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για εμπορικές και διοικητικές χρήσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της ορθότητας, νομιμότητας και διαφάνειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
ενδεχόμενη άρνηση του πελάτη για παροχή των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία
παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και στη μη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Ημερομηνία

Σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου

........................................................

........................................................................

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και στα επισυναπτόμενα, εφόσον
υπάρχουν, είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τον αποδέκτη. Παρακαλώ επιστρέψτε το
παρόν εάν ληφθεί κατά λάθος και ενημερώστε τον αποστολέα.
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